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Ordinær Generalforsamling i Dansk P.R.E. Avlsforening 
 

Lørdag den 25. marts 2017 kl. 15.00 

 
Generalforsamlingen, som i år afholdes på Sjælland, foregår på: 
  

Hotel Postgaarden 

Storgade 25 

4180 Sorø 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren aflægger beretning 
4. Regnskab til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand 
8. Valg af næstformand 
9. Valg af bestyrelse 
10. Valg af revisor 
11. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til: 
 
Charlotte Eichel Larsen: pre-forening@mail.dk 
 
Indkomne forslag sættes på foreningens hjemmeside, så det er muligt selv at læse og printe 

forslagene inden generalforsamlingen. Forslag, der ønskes taget op som vedtægtsændringer 
eller vedtægtstilføjelser, skal være formuleret sådan, som de ordret ønskes indføjet i vedtæg-
terne. Der stemmes om vedtægtsændringer og vedtægtstilføjelser til generalforsamlingen. 
Vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside.  
 
Regnskabet vil kunne downloades fra foreningens hjemmeside før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændring og tilføjelse i vedtægterne under § 11:  
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den er blevet valgt. 
Bestyrelsen træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter anmodning herom eller 
mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen udsender referat af sine møder på foreningens 
hjemmeside. Bestyrelsen har ansvaret for en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
arbejdsområder og ansvar for, at der ved nedsættelse af udvalg laves en beskrivelse af deres 

arbejdsområde. 
 
Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i forbindelse med persondata. 
Bestyrelsesmedlemmer er uden ugrundet ophold pligtig til, efter at være udtrådt af 
bestyrelsen, at tilbagelevere ting, der måtte tilhøre foreningen. 
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Bestyrelse 
Charlotte Eichel Larsen, Mette Andersen, Anette Thestrup, Britt Hansen, Morten Nedergaard 
Andersen, Heidi Laursen og Sabrina Concu genopstiller. 
 

Kontingent skal være betalt inden 1. januar for at A-medlemmer har stemmeret og kan stille 
op til bestyrelsen (§9). 
 
Den nuværende bestyrelse opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen. 
 
Spisning efter generalforsamling 
Der vil være mulighed for spisning efter generalforsamlingen kl. 17.30.  
Sidste tilmeldingsfrist: 16. marts 2017.  
Pris pr. person: 189 kr. 
Tilmelding sendes til Anette Thestrup, anette@pre-horse.dk og betaling skal ske til foreningens 
konto i Nordea: 1944-3497431416 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
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